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 السابع والثالثونالدرس تفريغ 

 من رشح الشيخ أبو بكر السعداوي

 غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني 

 عىل كتاب عمدة الفقه 

 رمحه اهلل لإلمام: موفق الدين أبو حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمدددددد هلل رب العددددداملني وال دددددالة والسدددددالم عدددددىل  ددددديد ا حممدددددد وعدددددىل   ددددده 

 وصحبه أمجعني.

 أما بعد؛ 

يبني لنا أحكام ال الة، فلام تكلدم عدىل كتداب  -رمحه اهلل– قدامهما زال ابن 

مددددددن احلالددددددة العامددددددة وهدددددد  حددددددا    ةثناتسددددددال ددددددالة، وا ددددددتوفاا ذكددددددر األمددددددور امل

تكلم كدددام تكلمندددا مدددن مل الددددرس املدددا  عدددىل صدددالة املدددري ، ثدددم ا ضدددررار، فددد

ذكددددر االن صددددالة املسددددافر، ألن كددددال  مددددن املددددر  والسددددفر يعتدددد  مددددن العددددوار  

 األهلية الت  تؤثر مل التكليف.

وقدددم املددر  عددىل السددفر، ألن املددر  أعددم، واحلاثددة دليدده أمدد  ثددم بعددد مددا 

سددددافر، وقددددال بدددداب صددددالة تكلددددم عددددىل أحكددددام صددددالة املددددري ، أر فدددده ب ددددالة امل

املسددافر، أي:  ددم كلم لددا مل هددذا البدداب عددىل مجلددة مددن األحكددام  ددت  ب ددالة 

 املسافر.

ملا يتناولون صالة املسدافر، يت دورون هدذا البداب مل  -رمحهم اهلل–الفقهاء 

 أربعة أ ئلة  وف  جيب عليها مل خالل الكالم.

, ثددم مددا حكددم ؟ ددالةالددذي ترصقفدد فيدده ال السددؤال األول: مددا هددو  ددو  السددفر

هذا القف؟، ثم ما ه  املسافة الت  حيق ملن  افرها أن يقف؟, ثم ما هد  املددة 
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التدددد  أن بقيهددددا املسددددافر حددددق لدددده القفدددد؟ فهددددذا أربعددددة أ ددددئلة دن  دددداء اهلل  ددددوف 

  جيب عليها من خالل كالم امل نف. 

 )املتن(

 "باب صالة املسافر": -رمحه اهلل–فقال 

, وهدد  مسددوة يددومني قاصدددين, ا  ددتة عفدد فر دد اودذا كا ددم مسددافة  ددفر

وكان مباحا فله قف الرباعية خاصة د  أن يم م بمقديم لدو ي يندو القفد أو   د 

صددالة حفدد فيددذكرها مل السددفر أو صددالة  ددفر فيددذكرها مل احلفدد فعليدده ا  ددام 

وللمسددافر أن يددتم والقفدد أف ددى ومددن  ددور ا قامددة أكثددر مددن دحدددر وعفددين 

 ودن ي جيمع عىل ذلا قف أبدا. صالة أ م

 )الفح(

ا, وهددد  مسدددوة ودذا كا دددم مسددافة  دددفرا  دددتة عفدد فر ددد   ) قددال امل دددنف:

السؤال الثالث وهو املسدافة , وبدأ امل نف االن باجلواب لعىل يومني قاصدين(

 . الت  دذا قرعها كان مل حق املسافر

رخ ، منهدددددا أعرددددداا بعددددد  الددددد - دددددبحا ه وتعدددددا   - جدددددد أن املسدددددافر، اهلل 

اجلمددع بددني ال ددالتني وتكلمنددا عليدده مل الدددرس املددا ، ومنهددا القفدد ومعنددا هنددا 

 ومنهددا املسدد  عددىل امفددني، ومنهددا ا فرددار مل رم ددان، فهددذا رخ ددة مددن ربنددا 

ا عنه لوثو  املشقة، ألن السفر مظنة املشقة.  أعراها هلذا املسافر  فيف 
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دددد واملشددددقة واحلددددر  )دذا فبدددددأ امل ددددنف هنددددا وقددددال:  ا مل رشيعددددة حممددددد منتف 

ا(  .كا م مسافة السفر  تة عف فر   

أو   الفر خ كلمة فار دية معربدة، وليسدم مدن أصدى كدالم العدرب، وتقددم 

وكم هد  مسدافة الفر دخ؟، وقلندا: الفر دخ فيده أربعدة  ما معنى الفر خ؟أننا بينا 

ب امليدددى، أبدددرا , والددد   فيددده ثالثدددة أميدددال، فمصدددلر وحددددة كا دددم تسدددتعملها العدددر

خ، فعدىل هدذا يكدون ثام يدة أبرا  فيها فر  أربعةأميال فيها واحد بر  و ثالثة وتالا

، وامليدددى يسددداوي واحدددد فاصدددى  دددتة كيلدددو مددد ، يعنددد : مدددا يقدددارب  وأربعدددني مددديال 

 امم  وثام ني كيلو م  بالنسبة حلسابنا مل هذا الوقم.

، ر ضدددد ا قامدددةاملسدددلم أمدددا أن يكدددون مقددديم، وأمدددا أن يكدددون مسدددافر، والسدددف

حالددة ا قامددة وحالددة السددفر، و تلددف هددذا عددن هددذا مل مسددم ة  -فعنددد ا حددالتني:

القفدد، والقفدد ذكددرا اهلل  ددبحا ه وتعددا  كددام قددال ا مددام أمحددد: دن القفدد  ددنة 

بالسدددنة، أمدددا اجلمدددع فقدددد ثبدددم بالسدددنة وي يدددم  مدددن القدددر ن  ثبتدددم بدددالقر ن وثبتدددم

 يشء.

ن ددداح  أ ْن و  }اهلل  ددبحا ه وتعددا  قددال:  ْم ثرص ددْيكرص ل  ددْي   ع  ل  ْبدددترصْم مِل األ ْرِ  ف  ا َض   دِذ 

وا دددررص ف  مرص اِلدددِذين  ك  ْفتِدددن كرص دددوا ِمدددن  الِ دددالِة دِْن ِخْفدددترصْم أ ْن ي  رص [, هكدددذا 101]النسددداء:{ت ْقفرص

ا } فدددرب العددداي قدددال: ,ثدددد للقفددد رشندددان اثندددانة هددد  أودددا ورص يدددثددداء  هدددذا اال دِذ 

ْبدددترصْم مِل األ ْر ِ  والفدددب هدددو لفدددا أكدددد مدددن السدددفر, وهلدددذا تسدددم  العدددرب , {َض  

املسددافر ضددارب ا مل األر ، مددن الرثددى يفددب  ابتدده كدد  حيركهددا كدد  يسددافر  ددا، 
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اهلل  ددددبحا ه وتعددددا : أنددددا دذا َضبددددم مل األر  لددددي  عليددددا ثندددداح أن فقددددال 

مرص اِلددد}تقفددد مدددن ال دددالة د  أنددده علقددده بفددد   خدددر وقدددال: ْفتِدددن كرص ِذين  دِْن ِخْفدددترصْم أ ْن ي 

وا دددررص ف   -2الفدددب وهدددو السدددفر،  -1: اثندددني بفدددننيفالقفددد [, 101]النسددداء:{ك 

 وخوف الفتنة من الذين كفروا.

مل صحي  مسدلم يعدىل بدن أميدة ثداء د  عمدر، وقدال: يدا عمدر، مدا بدال النداس 

مرص اِلددددِذين  }وقددددد  منددددوا، رب العدددداملني قددددال:يقفددددون ال ددددالة  ْفتِددددن كرص دِْن ِخْفددددترصْم أ ْن ي 

ف   واك   [, االن الناس أمنم، ملاذا يقفون االن؟101]النساء:{ررص

هددد  رخ دددة » :فقدددال النبددد   فقدددال عمدددر قدددد  دددم م هدددذا السدددؤال للنبددد  

, فجداء  السدنة وبيندم عدىل أن هدذا االيدة «ت دق اهلل  ا علديكم فدمقبلوا صددقته

ددد} اهلل  دددبحا ه وتعدددا :قدددول  ف  مرص اِلدددِذين  ك  ْفتِدددن كرص وادِْن ِخْفدددترصْم أ ْن ي  [, 101]النسددداء:{ررص

هذا خر  خمر  اللالب، فال يرصعتد بده مل الفد ، فمصدب  القفد مل ال دالة معلدق 

ىل السفر فقد،، وهدذا كدام حكد  عدن غدو واحدد مدن العلدامء اتفقدوا عدىل أنده جيدوز ع

 .للمسافر أن يقف ال الة

ودذا كا دددم مسددافة  دددفرا  دددتة عفدد فر ددد ا, وهددد  مسدددوة ) قددال امل دددنف:

املسدم ة هدذا التد  تكلدم عليهدا امل دنف وقدع فيهدا خددالف , االن (يدومني قاصددين

مل  دنة  مسدافر؟ وي يدم   كثو وه , ما ه  املسافة الت  دذا ق دها الرثدى يرصعتد  

ا بدددني حيددددمدددن األحا يدددث  يشء   النبددد     هدددذا املسدددافة، هلدددذا وقدددع امدددالف كثدددو 
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ذاهب األربعددة  حفدد الكددالم مل هددذا املددمل هددذا املسددم ة، و حددن  ددوف  الفقهدداء

 .دن  اء اهلل و بني كيف مشوا مل هذا املسم ة؟

ل: عدد  بالفر ددخ وهدد  قلنددا: وحدددة زمنيددة ثددم قددال: هدد  مسددافة امل ددنف قددا

يددومني قاصدددين، واليددومني القاصدددين يددوم وليلددة، ألن يددومني مددا قددال: يددومني مددع 

وليلددة، , فممددا أن يعدد  عددن أربعددة فرا ددخ أو يددومني أو يددوم ليلددتهن، بددى يددوم وليلددة

ثاء عنه أنه ملا  دافر قفد ال دالة، وثداء  وقلنا: مسم ة الفر خ ه  أن النب  

د  أحددددد وي يقفدددد ال ددددالة،  أندددده خددددر  د  قبدددداء، وخددددر  النبدددد   عددددن النبدددد  

ددا، فعنددد ا ليسددم خددر  خددرو  ا  سددان  ،   للددة و  رشع  ا مددن البلددد يرصعتدد  مسددافر 

ملسددددافة التدددد  دذا ق دددددها يعتدددد  بمندددده فحتددددى يعتدددد  ا  سددددان  بددددد أن يوثددددد فيدددده ا

 وي يقفدددد، ومسددددافة خرثهددددا النبدددد   مسددددافر، فعنددددد ا مسددددافة خرثهددددا النبدددد  

وقفدددد، فبقدددد  لنددددا مددددا هددددو ال دددداب، الددددذي  فددددرق بدددده بددددني املسددددافة األو  واملسددددافة 

 الثا ية.

فنجد االن الكالم للجمهور وهنا قول احلنابلة ووافقهم عدىل ذلدا املالكيدة 

: ملدددا رأ ندددا أحا يدددث النبددد  والشدددافعية، قددد وثدددد ا أنددده خدددر  مدددن املديندددة مل  الوا

 بع  أ فارا ولكنه ي يقف ك روثه د  قباء وك روثه د  أحد.

و جدددددد أن النبددددد   دددددافر د  مكدددددة مل غ واتددددده وقفددددد ال دددددالة، لكدددددن مدددددا هدددددو 

دا،  الفاصى؟ قالوا: ألن القاعدة عند الفقهاء عىل أن مدا ور  مل الفد  وور  مرلق 

ثدع فيده  اديقيد بحدد،  بدد أن يرصرثدع مل تقييدوي  د  الفد ، فد ن ي يرصوثدد الفد  ررص
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ا مل الللددة  ثددع فيدده العددرف، فددالعرف هددو الددذي حيددد  مل د  الللددة، فدد ن ي جيددد حددد  ررص

 حالة ما دذا ي جيد مل الف  ما هو حمد .

الدددثالمل: ملدددا وثدددد ا هدددذين األمدددرين و دددا خمتلفدددني,  فقدددال اجلمهدددور األ مدددة

كدام مل ال دحيحني مدن روايدة ابدن عمدر  أننا  حد  بينهام فوثدد ا أن النبد   ا أر 

  حيدى  مدرأة تدؤمن بداهلل واليدوم االخدر »قدال:  أن النبد   ومن رواية أيب هريرة

ميشد  , فهدذا احلدديث  دمى النبد  «أن تسافر مسافة يوم وليلة د  مدع ذي حمدرم

 يوم وليلة مسافة.

ا د  أندددده ي د  أحددددد و وخددددرو  النبدددد   د  قبدددداء، وأن كددددان قددددد يرصسددددمى  ددددفر 

يعتددد  فيددده القفددد، فوثدددد ا ال ددداب، بدددني ا ثندددني هدددو أقدددى مددددة ور   مل الفددد  

 دددميم مسدددافة هددد  مسدددافة يدددوم وليلدددة واألصدددى عدددىل أن ا  سدددان ي ددد  صدددالته 

كاملددة، والقفدد حيتددا  د  رخ ددة والرخ ددة هددذا   تثبددم د  بيقددني، فوثددد ا دن 

ثبدددم رخ ددة السدددفر مل مسدددافة   دددمى النبدد   ، فنقدددول: ترص ا مسددافة يدددوم وليلدددة  ددفر 

يسدم  هدذا  يوم وليلة فمزيد، أما  ون اليوم والليلة فلم  جد أي أثر عن النب  

، ولي  مثى ما قدمنا  ا   للة و  عرف ا أن الرثى دذا خدر  مدن بيتده أو خدر   فر 

 من املدينة ولو قليى أنه يسمى مسافر د  ب واب،.

)ودذا كددددان : -رمحدددده اهلل- قدامددددها علددددق األ مددددة هنددددا وقددددال ا مددددام ابددددن فلهددددذ

ا( ومددذهب ، قفدد ال ددالة وهددذا مددذهب احلنابلددة مسددافة قفددا  ددتة عفدد فر دد  

 ومذهب الشافعية. املالكية
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 -رمحهدم اهلل- ف  املسلا هدذا مدن حيدث الددليى  دلكه السدا ة األحنداف 

الب ددداري ومسدددلم،  لا مل صدددحي د  أن األحندداف ا دددتدلوا بالروايدددة الثا يدددة، كدددذ

ة تدددؤمن بددداهلل »قدددال: مدددن حدددديث أيب هريدددرة وابدددن عمدددر أن النبددد     حيدددى  مدددرأ

، الروايدددة األو  كا دددم بيدددوم وليلدددة، «واليدددوم االخدددر أن تسدددافر مسدددافة ثالثدددة أ دددام

والراوية الثا ية كا م بثالثة أ دام، فعلدق السدا ة األحنداف احلكدم عدىل الثالثدة أ دام 

: ي    للمسافر أن يقف ال الة دذا  افر مسافة ثالثة أ ام. فقالوا

هندددا وقدددع عندددد ا امدددالف حدددديث يقدددول: يدددوم وليلدددة، وحدددديث يقدددول: ثالثدددة 

: اخ  ا يوم وليلة، ألن يوم وليلة  وف ينددر  تدم الثالثدة  أ ام، اجلمهور قالوا

 أ ام، فلهذا  قدم يوم وليلة.

دئى مدثال  مل كدال احلدديثني وابن عبدد الد  قدال: النبد    أثداب عدن  دؤال فسرص

, « ,   تسددافر امددرأة»قيددى لدده: أ سددافر املددرأة مسددافة الددثالمل أ ددام؟ قددال:  النبدد  

دددئى هدددى يسدددافر يدددوم وليلدددة؟ فقدددال: مسدددافة يدددوم وليلدددة  ى النبددد  شددد, فم« »ثدددم  رص

لق احلكم القفي  ا. ا فعرص   فر 

: ملا وثد ا أن هناك مظاهرهم التعار السا ة  روايدة ثالثدة  األحناف قالوا

أ دددام غدددو روايدددة يدددوم وليلدددة، فنظر دددا د  الشدددار  وأحا يدددث الفددد  حتدددى  جدددد أي 

كددددام مل روايددددة أيب هريددددرة أندددده  املرثحددددا  فوثددددد ا مل صددددحي  مسددددلم أن النبدددد  

: املسدافر حيدق لده أن يمسد  «مل املس  عىل امف للسدافر ثالثدة أ دام»قال:  , فقدالوا

لمقددديم، فعلدددق الفددد  الرخ دددة مل السدددفر مل ل ثالثدددة أ دددام عدددىل خفيدددة ويدددوم وليلدددة
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مسددافة ثالثددة أ ددام، فدددل عددىل أن كددذلا رخ ددة القفدد ترصعلددق بثالثددة أ ددام، ولددي  

اللددذان يوثددددان مل هددذا املسدددافة التدد  هددد  مسدددافة  املسدددلكان نبيددوم وليلدددة، وهددذا

 .القف، مسافة يوم وليلة أو مسافة ثالثة أ ام كام قدمنا مل املسم ة

ودذا كا ددم مسددافة  ددفرا  ددتة عفدد فر دد ا, وهدد   ) ددنف: عيددد مددا قالدده امل

 .(مسوة يومني قاصدين

وكددددان )قلنددددا: عدددد  امل ددددنف بيددددومني قاصدددددين أو أندددده يددددوم وليلددددة, ثددددم قددددال:

دا , مل اجلملدة األو  قددد أثبندا عددىل السدؤال األول وهدد  مدا هدد  املسدافة التدد  (مباح 

ا وللة و  عرف ا بمنه مسافر؟. حيق للمسافر دذا قرعها أن يقف وأن يسمى رشع 

دددا): -رمحددده اهلل-قدددال امل دددنف  , كدددان هندددا يرثدددع عدددىل السددددفر، (وكدددان مباح 

ا، وهنا يميت السؤال الثاين وهو  و  السفر؟.  وكان السفر الذي  افرا مباح 

 ،و دفر مبداح -2 ،مل  فر ناعة -1 -:السفر فيه عدة أنوا يقول الفقهاء: 

 أربعة. ؛و فر مع ية -4، و فر واثب -3

، و ددفر مبدداح كسددفر   هددة  دد لدددين مددثال  فر الراعددة كرلددب العلددم وزيددارة الوا

و فر التجارة، و فر واثدب كسدفر العمدرة وكسدفر احلدن، وعندد ا  دفر مع دية 

وهدد  كالسددفر مددن أثددى رددارة اممددر أو كقددانع   - سددمل اهلل السددالمة والعافيددة-

 الرريق أو غو ذلا.

-رمحده اهلل-فر، قدال امل دنف فت ل  عند ا مل الف  أربعة أنوا  من السد

ا):  ا، (وكان مباح  , ويش   مل ال خ  بسنة القف، أن يكون  و  السفر مباح 
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فددد ذا عددد  باملبددداح فيددددخى  دددفر الراعدددة و دددفر الواثدددب مدددن بددداب أو ، ألنددده دذا 

ددددرخ  للددددذي يسددددافر للن هددددة، فمددددن بدددداب أو  أن يدددد خ  ل دددداحب الراعددددة،  ترص

 هندا وقددع ا تفداق عليدده، فقدد اتفددق الفقهدداء ول داحب الواثددب، وهدذا الكددالم د 

ا ناعدة أو  دفر واثدب أنده  دا أو  دفر  ا مباح  واأل مة األربعة عىل أنه من  افر  دفر 

 حيق له أن ي خ  مل  نة القف ويقف ال الة.

بدع الدذي هدو  دفر املع دية  ا وقع امدالف مل القسدم الرا فهدى مدن  دافر  دفر 

امددالف مل ذلددا فددذهب األ مددة الددثالمل  وقددع مع ددية حيددق لدده أن يدد خ  أم  ؟

دددا  يددد خ املالكيدددة والشدددافعية واحلنابلدددة د  أنددده و  يمسددد   ,و  يفردددر ,  مرلق 

 عىل امفني، و  جيمع مل ال الة. 

: أنددده جيدددوز أو يددد خ  مدددن  دددافر  دددفر مع دددية، مدددا وقدددال السدددا ة األحنددداف

صدددي ا هلل تعدددا , معندددى هدددذا الكدددالم؟ ا  سدددان دذا  دددافر ولكدددن السدددفر هدددذا فيددده عا

واهلل  دددبحا ه وتعدددا  رأفدددة  دددذا ا  سدددان مظندددة املشدددقة خفدددف عندددا فيددده مل بعددد  

فدد ذا ثدداء  هددذا املشددقة مل  ددو  مع ددية، فددالت فيف هددذا ملكددان املشددقة، العبددا ة، 

 فهى تعت  مشقة رشعية فيرص خ  فيها أم  ؟

دد خ  فيهددا بددرخ  اهلل مل مع ددية اهلل :   يرص ، والددذي األ مددة الددثالمل قددالوا

 يسافر  بد أن  فر مع ية يشد  عليه، و  يرص خ  فيه.

وقددال أبددو حنيفددة: أنددا أ ددتدل بعمومددا  السددفر وعمومددا  األحا يددث التدد  

أبداح مل  - دبحا ه وتعدا   –أبداح القفد واهلل  ، فد ن النبد ثاء  عن النبد 
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ء كدد ددا، وعلددق عددىل السددفر فقدد،، فيدددخى معنددا كددى  ددفر؛  ددوا ان قر  دده القفدد مرلق 

  فر ناعة أو  فر مع ية.

خ  فيهددا،  : بددمن السددفر دذا كددان مل مع ددية   يدد رص اجلمهددور ملددا منعددوا وقددالوا

اهلل  دبحا ه ا تدلوا عىل ذلدا بقدول ابدن عبداس مل التفسدو كدام ثبدم عنده مل قدول 

ْيدهِ }وتعا :  ل  دال دِْثدم  ع   ف 
ا   ْو  ب اغ  و   ع  [, وهدذا ثداء  مل رخ دة 173]البقدرة:{غ 

اهلل  ددبحا ه وتعددا  غددو بدداغ  أكددى امل ددرر مل أكددى امل ددرر للميتددة، فقددد أباحدده مل 

دددا و  عددا  ، قدددال ابدددن عبدداس   علددديهم وخارث 
: غدددو بددداغ  عدددىل املسددلمني و  عدددا  

علدديهم، فدداهلل  ددبحا ه وتعددا  أبدداح رخ ددة األكددى للميتددة مل القددر ن بفدد  عدددم 

حيدددق لدددده أن يدددد خ  هلددددذا البلددد  وعدددددم العدددددوان، فمدددن اعتدددددر أو بلددددى ف  دددده   

 الرخ ة وأرص حقم  ا رخ ة السفر. 

م  وقددول اجلمهددور هنددا أقددور ألن الفدد  عدددا أندده   يعتدد  اليشددء احلددرا مل قوا

ددددا كاملعدددددوم  موثددددو  هلددددذا القاعدددددة الفقهيددددة عنددددد الفقهدددداء يقولددددون: املعدددددوم رشع 

ثد، فال تتعلق األحكام به.  ا، فام أعدمه الف  ودن ورص  حس 

اثتمعدم  -والعيداذ بداهلل-ثى مثال  له رارة، وكان يتداثر مل الربدا مثاله: الر

بدى،  عندا أموال ثم وثبم مل مالده ال كداة، فهدى  در  ال كداة عدن الربدا املدال املرا

اتفق الفقهاء أنه دذا حسب زكاته يستبعد الربا، فمدثال  دذا كدان مالده احلدالل أ دف، 

كاة  رثهدا عدىل األلدف، أمدا األلدف وأ ف كسبها من الربا، ف ذا أرا  أن  ر  ال 

الثا ية فكموا معدومة وكدذلا الددين مدثال  مسدقر ا لل كداة، فد ذا الرثدى كدان عليده 
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 يدددن مدددن قدددر  ربدددوي فدددال حيسدددبه مل د دددقا  ال كددداة، فالددددين الربدددوي أو الددددين 

م يعت     ين، ألنه  غو مفو ، وألن ما كان من نريدق غدو مفدو  فهدو  احلرا

ا مل   لل  ظر الف ، فهذا الرثى ملا  افر  فر مع ية  رص ل مل  ظر الفد  كمنده ي مرص

يسدددددافر، ودذا كدددددان كمنددددده ي يسدددددافر فحكمددددده حكدددددم املقددددديم، ووثدددددب عليددددده أن يدددددتم 

 ال الة، و  يقفها، وهذا ا ثابة عىل السؤال الثاين مل كالم امل نف.

ة ا, وهددد  مسدددوودذا كا ددم مسدددافة  دددفرا  ددتة عفددد فر دد   ) امل ددنف قدددال:

وهذا   وعية القف, فهنا (ا فله قف الرباعية خاصةيومني قاصدين, وكان مباح  

اجلملددددة هنددددا ب مجددددا  العلددددامء وقددددد  قددددى ا مجددددا  غددددو واحددددد مددددن العلددددامء أن األمددددة 

أمجعددددددم عددددددىل أن القفدددددد يدددددددخى الرباعيددددددة فقدددددد،، فدددددد ذا يدددددددخى الظهددددددر والعفدددددد 

ددا د  اثنددني، أمددا  امللددرب وال ددب  فدداتفقوا عددىل والعشدداء، فترصقفدد الرباعيددة مددن أربع 

 أنه   يدخلها القف بى ترص ىل مثلام ه ، وهذا الكالم ب مجا  العلامء.

د  أن يددددم م بمقدددديم لددددو ي ينددددو القفدددد أو   دددد صددددالة حفدددد )قددددال امل ددددنف:

, االن بني لا (فيذكرها مل السفر أو صالة  فر فيذكرها مل احلف فعليه ا  ام

م هدددذا املسدددافة التددد  هددد  مسدددافة  دددتة عفددد وقدددال لدددا: دذا كندددم مسدددافر وقرعددد

ا ثالثدة رشو  عندد ا  ا، وكان  فرك  دفر مبداح وكا دم ال دالة رباعيدة، دذ  فر   

ف ذا تققم فيه كذلا ثاز لا أن تقف هذا ال الة, وحكمدا حكدم املسدافر، 

وحكمددا أن تقفدد ال ددالة، ثددم امل ددنف هنددا بدددأ يسددتثن  د  مل حددا     حيددق 

   -منها ثالثة حا  :لا أن تقف، وذكر 
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ثدددد  فيدددا رشو  القفددد التددد  (د  أن يدددم م بمقددديم) احلالدددة األو : , دذا ورص

وصدالتا  ,قدمها امل نف ثم ثئم وصليم خلف مقيم فال حيدق لدا أن تقفد

قدددد وقدددع فيددده ا تفددداق وقدددد هدددذا و .بمقددديم تممدددما ت دددو صدددالة د دددام، ألندددا قدددد 

  اقشنا هذا املسم ة مل رشح املونم.

، حدق لدده أن يقفدد، د  دذا صددىل خلددف  قهدداء: الرثددىقدال الف ا دذا كددان مسددافر 

   .مقيم، ف ن صىل خلف مقيم وثب عليه أن يتم ال الة

 ةركعدددذا أ رك مددع ا مددام املقدديم ن امل دد  عددىل أ دذا كددان  ددذا الشددكى اتفقددوا 

: أنددم كنددم مسددافر و خلددم مددع دمددام مقدديم، فددمكثر , أندده يلدد م ب  ددام ال ددالة مددثال 

بعة، أ ركتهدا ركعدة كاملدة، وثدب عليدا دذا  وأ ركم مل صالة الظهر الركعة الرا

دددا، فترصلددد م بمندددا ت ددد  مقددديم و  ت ددديف دليهدددا ركعدددة   دددلم ا مدددام أندددا ت ددد  ثالث 

 واحدة.

، ومدددا فددداتكم فاق دددوا »:  وهدددذا لقدددول النبددد   . والدددذي «مدددا أ ركدددتم ف دددلوا

 فاته ثالمل ركعا  فترصل م بمنا ت   ثالمل ركعا .

دذا أ رك ركعة فدمكثر، ووقدع امدالف دذا أ رك أقدى مدن ركعدة.  تفاقوقع ا 

 من يذكر من خالف من مل هذا املسم ة؟ 

 الشيخ:  .  احلنفية.الرالب: 

 من يوافق مع الشيخ مل حالة املسافر  خى مع املقيم وأ رك أقى من ركعة، 
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: دذا  خدددددى  قلنددددا: مالددددا خددددالف مل هددددذا املسدددددم ة، ف ددددالف املالكيددددة وقددددالوا

ا صدورة املسدم ة كيدف  املسافر مع املقيم وأ رك أقى من ركعة، فلده أنده يقفد. فد ذ 

عدددىل أندددا دذا أ ركدددم مدددع ا مدددام املقددديم ركعدددة فدددمكثر، فترصلددد م بدددمن ت دددليها صدددالة 

 املقيم.

دذا مددا أ ركددم ركعددة بددالركو ، ودذا أ ركتدده  دداثد بالسددجدة األخددوة، فقددال 

 .ال الةمالا: حيق لا أن تقف 

ذلددا، بددى  بددد بددمن تددتم ال ددالة، و ددبب  وقددال األ مددة الددثالمل:   حيددق لددا

مدن أ رك »قدال:  دن النبد   "ال دحيحني" كدام مل امالف مل فهدم قدول النبد  

 .«ركعة من ال الة فقد أ رك ال الة

قدددال ا مدددام مالدددا وأخدددذ بمفهدددوم احلدددديث أنددده مدددن ي يددددرك ركعدددة، فددد ذا مدددا 

ا يقفدد ال ددالة، واأل مددة الددثالمل قددالوأ رك ال ددالة املتمددة : هددذا ، فدد ذ  :  . قددالوا ا

 .«من أ رك ركعة خر  خمر  اللالب»:قول النب  احلديث 

مدددن أ رك  دددجدة مدددع ا مدددام فقدددد »: قدددال النبددد   "صدددحي  مسدددلم"ألن مل 

 .«أ رك ال الة

: هنا ع  بركعة وهنا ع  بسجدة، فدل عىل أن لي  الركعدة مرلوبدة،  فقالوا

قال: أي ث ء من ال دالة فقدد  املرلوب أي ث ء من ال الة فكمن النب   ود ام

أ رك ال دددددالة، والدددددذي أ رك ا مدددددام مل التشدددددهد مل الركعدددددة األخدددددوة، قدددددد أ رك 

 ال الة ويرصل م بمن يميت بال الة تامة.
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وقلنا: األقور مل هذا كان مسلا املالكية، وعدىل أنده مدن ي يددرك ركعدة مدن 

  ليها صالة قف، وهذا أول ا تثناء ا تثناا امل نف.ا مام ثاز له أن ي

 .(و ي ينو القفأد  أن يم م بمقيم )قال امل نف: 

األصدددى مل املسدددافر أنددده يقفددد د  دذا صدددىل خلدددف مقددديم ف  ددده  :لدددا فهدددو قدددال

؛ فحتددى القفدد، القفدد رخ ددة واألصددى هددو ا  ددام ه أن يددتم، أو ي ينددوجيددب عليدد

 دددة، جيدددب عليدددا أن تندددوي هدددذا القفددد، ألن لدددا أن تددد خ   دددذا الرخ ي ددد 

. فدد ذا أر   أن تقفدد ال ددالة،  بددد أنددا «د ددام األعددامل بال ددا »قددال:  النبدد  

تنوي القف، وهدذا يددل عدىل أن ا  دام هدو األصدى، هلدذا أندم ملدا تريدد أن ت د  

ا   تنو بمنا تريد أن ت   الظهر أربع ركعا  تامة من غدو قفد، ألن هدذا  أربع 

األصدددى، ولكدددن دذا أر   أن تقفددد وهدددو القفددد خدددالف األصدددى، فالبدددد أن  هدددو

عنددما يريدد أن يكد ، يندوي بمنده  متى يستحف  ية القف؟تستحف  ية القف، 

 أرا  القف.

 دذا كان د سان مسافر  ثم ملا  خى قال: اهلل أك  وي ينو، ما يكون حكمده؟

عددددىل األصددددى، واألصددددى هددددو  مددددا  ددددور القفدددد،   بددددد أن يددددتم؛ ألن النيددددة تنفددددف

ا  ام و  حيق له أن يقف، وهذا يكا  يقدع فيده ا تفداق بدني الفقهداء عدىل أنده مدن 

 ي ينو القف عند تكبوة ا حرام،   حيق له أن ي خ  بسنة القف.

أو   دددد صددددالة حفدددد فيددددذكرها مل السددددفر أو صددددالة  ددددفر )قددددال امل ددددنف: 

 .(فيذكرها مل احلف فعليه ا  ام



 الشيخ: أبو بكر السعداوي                                                                                                   (37) عمدة الفقه

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

16 

ا عندددد ا ثالثدددة مسدددا ى ا دددتثنيم للمسدددافر مل القفددد، هددد  املسدددم ة األخدددوة دذ  

وهدد : يددذكر صددالة  ددفر مل حفدد، أو صددالة حفدد مل  ددفر، وتكلمنددا عددىل هددذا 

املسدددم ة كدددذلا مل رشح املوندددم، وهدددذا بالنسدددبة لل دددالة املنسدددية، و عيدددد الكدددالم 

 .  عليها من باب ا مجال

بة للحفدد والسددفر    ددر  عددن أربددع ال ددالة املنسددية بالنسدديقددول الفقهدداء: 

 :حا  

صدالة منسدية حفددية  ،أمدا أن تكدون صددالة حفدية، فيدذكرها مل حفدد -1

 فيذكرها مل حف.

 .أو تكون صالة منسية حفية فيذكرها مل  فر -2

 .أو تكون صالة  فرية، فيذكرها مل  فر -3

أو تكدددددون صدددددالة  دددددفرية فيدددددذكرها مل حفددددد, القسدددددمة العقليدددددة تقت ددددد  -4

 ذلا.

تني اثندددني،  دددا ال دددالة احلفدددية دذا تدددذكرها مل تفددداق مل مسدددم  وقدددع اقلندددا: 

: أندددم ي تسدددافر ا  حفددد، فقدددد اتفقدددم األمدددة، مدددثال  واليدددوم مدددا صدددليم الظهدددر، غدددد 

تددذكر  بمنددا ي ت ددى الظهددر، فمنددم حدداَض وقددد  سدديم صددالة حفددية، فترصلدد م 

 بمن تقت يها حفية.

ال  اليدددوم أندددم ي ت دددى العكددد  دذا كدددان صدددالة حفدددية تدددذكرها مل  دددفر، مدددث

الظهددر وغفددى عنددا، ثددم مددن اللددد  ددافر ، مددثال   ددافر  د  أبددو  بدد ، ففدد  أبددو 
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 بدد  تددذكر  بمنددا مددا صددليم الظهددر تذكرتدده البارحددة، فنقددى ا مددام أمحددد وابددن 

ددددا، ألوددددا ترتبددددم مل ذمتددددا  لدددد م بددددمن ت ددددليها أربع  املنددددذر اتفددددق العلددددامء عددددىل أنددددا ترص

. ا  حفية، فت ليها حف 

مسددم ة  ددفرية تددذكرها مل مددالف مل مسددم تني،  بدددأ بددامالف األقددى ووقددع ا

، أنددم اليددوم كنددم مسددافر، ومددا صددليم الظهددر حتددى رثعددم د  أهلددا، ثددم  ددفر

ا أخددر، فتددذكر  بددمن مل ذلددا السددفر، مددا صددليم الظهددر،  بعددد ذلددا أنشددم   ددفر 

 فقلنددا مددن خددالف مل هددذا املسددم ة؟ خددالف ا مددام الشددافع  مل اجلديددد، واجلمهددور

مل  ددفر؛ ف  دده يق دديها والعلددامء قانبددة يقولددون: مددن   دد صددالة  ددفرية وتددذكرها 

. والددددذي فاتدددده صددددالة  ددددفرية، «مددددا فدددداتكم فاق ددددوا »قددددال:   ددددفرية، ألن النبدددد  

 قدامددهفيق دديها مل  ددفر، ووقددع امددالف مل هددذا املسددم ة التدد  ذكرهددا ا مددام ابددن 

 حف، أندم كندم مسدافر االن مل حالة ما دذا كان    صالة  فرية، فتذكرها مل

ومدا صدليم الظهددر، ثدم ملددا رثعدم د  أهلدا، وبقيددم يدوم أو أقددى تدذكر  بمنددا 

 ؟ ما صليم الظهر حالة كو ا مسافر، فكيف تق  ذلا الظهر

وقدددع امدددالف مل ذلدددا، ذهدددب املالكيدددة واألحنددداف د  أنددده ي دددليها  دددفرية، 

ا، مثددى مددا ترتبددم مل ذمتدده، وقددال ا مددام أمحددد وهددو مددذهب احلنا بلددة، قددو   واحددد 

وقددددول الشددددافعية مل اجلديددددد: عددددىل أندددده ي ددددليها حفددددية، هلددددذا  دددداق ا مددددام هددددذا 

, قدددال ا مدددام أمحدددد: وقددددع (  ددد صدددالة حفددد فيدددذكرها مل السدددفر)اجلملدددة كاملدددة

 ا تفاق عىل ذلا.
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, فاحلنابلدة يقولدون: كدى (فعليده ا  دام أو صالة  فر فيذكرها مل احلف)    

ن تقىضددددد با  دددددام د  دذا كا دددددم  دددددفرية مل  دددددفر، وقلندددددا: صدددددالة منسدددددية وثدددددب أ

دددذكر  مل  و دددبب امدددالف مل هدددذا املسدددم ة بدددني الفقهددداء مل ال دددالة السدددفرية دذا ترص

 حف، وه  مسئولة مسم ة مسكو  فيها مل الف .

دددذكر  مل حفددد ،  دددبب امدددالف بددددني فال دددالة املنسدددية دذا كا دددم  دددفر وترص

 وب أو بوقم األ اء؟ الفقهاء فيها هى الع ة بوقم الوث

فالشافعية واحلنابلة يقولون: الع ة بوقم األ اء فلام  سديم ال دالة, وأندم 

مسافر ملا تذكرهتا مل احلفد، فدالع ة بوقدم أ اهدا، فلدام أر   أن تؤ ددا  بدد أن 

ا، ألنا أنم حاَض. ا  هر   تؤ دا أربع 

ها مثددى مددا وقددال املالكيددة واألحندداف: العدد ة بوقددم الوثددوب. يعندد : ت ددلي

وثبددم مل ذمتددا، فمنددم ملددا كنددم حدداَض، و سدديم صددالة  ددفرية، كيددف وثبددم 

مل ذمتددددا؟ وثبددددم مل ذمتددددا صددددالة  ددددفرية، فترصلدددد م أن تق دددديها صددددالة  ددددفرية، 

هندددا أقدددور، ألن  -رمحهدددم اهلل-وقلندددا: أن قدددول املالكيدددة وقدددول السدددا ة األحنددداف 

كد  مل هدذا القاعدة تقول: أن األ اء حيك  الق اء, ومثى مدا قلندا هندا : ألن لدو عرص

 حفية.املسم ة أن ال الة احلفية، كيف تقىض مل السفر؟ 

 دددددددفرية،  فكدددددددذلا دذا عكسدددددددنا  دددددددفرية مل احلفددددددد، ف ودددددددا  بدددددددد أن ترصقىضددددددد 

وتع   مع القاعددة التد  هد  العد ة بوقدم األ اء، يعند : كديفام ترتبدم ال دالة 
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لدد م بددمن تقت دديها، فدد ذا ترتبددم مل ذمتددا  ددفرية ، ق دديتها  ددفرية، ودذا مل ذمتددا ترص

 ترتبم مل ذمتا حفية ق يتها حفية.

 .(وللمسافر أن يتم والقف أف ى)قال امل نف: 

؛ ألنده هدو بدني لدا القفد، وبدني ما هو حكم القفدوهنا بدأ امل نف يذكر 

لددا  وعيددة السددفر، ثددم بددني لددا مددا هدد  املسددافة التدد  حيددق لددا أن تقفدد فيهددا، ثددم 

, وهنددددا يعندددد : أن حكددددم القفدددد هددددو (لقفدددد أف ددددىوللمسددددافر أن يددددتم وا) قددددال:

رخ دددة أو  دددنة، فمدددن ثددداء بددده، فقدددد تدددرخ  بدددرخ  اهلل، ومدددن ي يدددم  بددده فدددال 

 حر  عليه، وصالته صحيحة، أن صالها صالة متم، أو صالها صالة كاملة. 

هدذا بالنسدبة للمسدافر دذا رفد  د  أنه كذلا وقدع امدالف مل هدذا املسدم ة 

، وصالها صالة د ام، فهى صالته ت   أم  ؟الرخ ة وما أرا  أن ي   ا   قف 

فددددذهب اجلمهددددور الشددددافعية واملالكيددددة واحلنابلددددة د  أن صددددالهتا صددددحيحة، 

فاملسددددافر دذا صددددىل صددددالة د ددددام صددددحم صددددالته، ذهددددب السددددا ة األحندددداف د  أن 

 املسافر دذا صالها ب  ام أن صالته تكون بانلة، وترصبرى صالته.

هددى هدد  رخ ددة أم هدد  واثبددة؟ و ددبب امددالف  و ددبب امددالف مل ذلددا

ته كدددددان يقفددددد، ي يثبدددددم أن النبددددد   كدددددذلا أن النبددددد   أ دددددم مل  مل مجيدددددع  دددددفرا

هددددذا الرخ ددددة  ل عددددىل أوددددا ليسددددم  السددددفر، فقددددال األحندددداف ملددددا يدددد ك النبدددد  

وابددن  -ر  اهلل عنهددا-رخ ددة ود ددام هدد  واثبددة، وأ دددوا ذلددا بددام قالددم عا شددة

ل ددالة ركعتددني ركعتددني فددمقر  صددالة السددفر، وزيددد  عمددر أن أول مددا فرصرضددم ا
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ددا  : الواثددب أندده ي دد  ركعتددني، فمددن خددالف وصددىل أربع  مل صددالة احلفدد، فقددالوا

 برلم صالته.

واجلمهددور األ مددة الددثالمل قددالوا:  ,   تبرددى صددالته، ود ددام هدد  رخ ددة دن 

  اء أخذ  ا، ودن  اء ي يمخذ  ا.

وثد  فيه رخ ة ي خ  فيده مدن بداب ما من أمر د  وكان دذا  والنب  

مْ }قددددددال:  اهلل  ددددددبحا ه وتعددددددا التفدددددديع، وااليددددددة تؤيددددددد فدددددد ن  ددددددْيكرص ل  ن دددددداح  ع  ددددددال ثرص  {ف 

 , ورفع اجلناح يقت  أن األمر رخ ة ولي  بممر مل م.[233]البقرة:

, يعن : له أن يتم مدع هدذا (وللمسافر أن يتم والقف أف ى)قال امل نف: 

خ   دذا الرخ دة، وأ دم ال دالة، فدال حدر  عليده، د  أن كله، دذا ي يشم أن يد 

دؤتى  اهلل  دبحا ه وتعدا األف ى واألكمى واألو ، أنه يد خ , ألن  حيدب أن ترص

 رخ ه، كام حيب أن تؤتى ع ا مه كام مل األثر.

ودن  ,ومن  ور ا قامة أكثر من دحدر وعفين صالة أ م)قال امل نف: 

 (اي جيمع عىل ذلا قف أبد  

ب ثاءتنا هنا املسدم ة األخدوة، لكدن أندم قلدم ز: جيدوز ز أن أقفد، مدا ني

ا،  نيب ما ه  املدة التد  دذا بقيتهدا، يرصعتد  مسدافر، وحيدق ز القفد،  مم مسافر 

 .ودذا ثاوزهتا ي يعت  مسافر، وي حيق ز القف

ومن  ور ا قامة أكثر من دحدر وعفين صالة أ م ودن ي )قال امل نف: 

, هندا  بدد أنندا حتدى  ت دور هدذا املسدم ة أنندا  دذكر أودا (اع عىل ذلا قف أبد  جيم
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فيهدددا ندددرفني، الردددرف األول هدددو أودددم اتفقدددوا عدددىل أن ا  سدددان دذا  خدددى بلدتددده أو 

، اهلل  ددبحا ه  أقدام دقامدة تامددة مل البلدد, أوددا تبردى رخ دة القفدد، ألنده صددار مقديام 

دْمن نترصمْ }وتعا  قال:  ا اْنم  دِ ذ  وا الِ دالة   ف  دم ِقيمرص , فم وهدا عدىل الوثده [103]النسداء:{ف 

 األكمى، وهذا هو األصى.

ا   السفر الذي قلناا، فيحق له أن ي خ . ثم ما ام مسافر 

؟ ا د  كو ه مقيام  واملدة التد  يبقاهدا في در  مدن  متى ينقلب من كو ه مسافر 

، أو العك . ا  كو ه مقيام  د  كو ه مسافر 

املسددم ة امددالف، ألندده ي يددر  مل الفدد ، أن حددد  مسددافة  كددذلا وقددع مل هددذا

مل  دحدددر وعفددين صددالة  أن ي دد ومددن  ددور )قددال:  قدامددهمعينددة، فا مددام ابددن 

ودن ي جيمع عىل ذلا قف  ة,مات ف  املكان، فمزيد، ف  ه يرصل م بمن ي لياا صالة 

 .(وجيوز له أن ي خ  اأبد  

ثنا ية؛ حتددى   تشدكى علينددا بعددد ذلددا، ا ا ددتألود ,مل مسدم ة  بددد أن  ددذكرها

, وهندا قدد وقدع (اودن ي جيمدع عدىل ذلدا قفد أبدد  )وه  أخر مجلة قاهلا امل نف: 

ا تفدداق بددني الفقهدداء، فدداتفق العلددامء عددىل أن ا  سددان دذا  ددافر د  حمددى، ولكددن ي 

يعلم املسافة الت  يبقى فيها، ف  ده يد خ  مل القفد وأن بقد  فيهدا  دنني، ألندا 

أنددددم   تعددددرف مدددددة بقا ددددا مل ذلددددا املكددددان، فدددد ذا ي تعلددددم ذلددددا، فيحددددق لددددا أن 

ا ا تثنينا هذا املسم ة. ا، ف ذ   تقف مرلق 
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مدا هد  املددة التد  دذا علمدم بمندا دذا أقمتهدا حيدق لدا فيهدا الد خ  أو   

 حيق؟

ب يقددددا  واحددددد وعفددددين  : عددددىل أن العدددد ةقددددال ا مددددام أمحددددد مل هددددذا املسددددم ة

, ويددم دقامددة أقددى مددن واحددد وعفددين صددالة، حددق لددا أن تدد خ صددالة، فدد ذا  

 ف ن كان أكثر، فال.

ب قامدة أربعدة أ دام، فمدن  ا وا مدام الشدافع  د  أن العد ةوذهب ا مام مال

 ددور دقامددة أربعددة أ ددام فددال حيددق لدده أن يقفدد، ومددن  ددور دقامددة أقددى مددن أربعددة أ ددام 

 ثاز له أن يقف.

د  أن العد ة ب قامدة ةسدة عفد يددوم،  -اهلل رمحده-وذهدب ا مدام أبدو حنيفدة 

فمن  ور دقامة ةسة عف يدوم فدمكثر ي حيدق لده القفد، ومدن  دور أقدى مدن ذلدا 

 ثاز له أن يقف. 

فدددتل   مدددن هدددذا أنددده عندددد ا ثالثدددة أقدددوال مل مسدددم ة مددددة ا قامدددة مل البقعدددة 

ا مدام املق و ة، فا مام أمحد علقهدا بال دلوا  وقدال: واحدد وعفدين صدالة، 

الشافع  علقوها بمربعة أ ام، دقامة أربعة أ ام،   حيدق لده أن يد خ ، ثالثدة أ دام 

 حيق له ال خ ، وا مام أبو حنيفة قال: ب مسة عف يوم.

أنه ي ير  مل الف  ما حيد  هذا املوضو ، ولكن   بب امالف بني الفقهاء

هلدددم األثدددر مل ذلدددا، الفددد  تركددده  ثتهدددا  الفقهددداء، و  ا دددتنبانهم كددد  يعظدددم 

 فنبدأ بمسلا ا مام أمحد ثم  ثن  بمسلا األ مة البقية.
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مدددن حدددديث ابدددن    بدددقدددال ا مدددام أمحدددد: مل هدددذا املسدددم ة ألنندددا  جدددد أن الن

ملدا خدر  مدن املديندة د  مكدة،  أن النبد   "صحي  الب اري ومسدلم"عباس مل 

أقام عفدة أ دام يقفد أقام مل مكة تسعة عف يوم يقف ال الة, ومل رواية أن  

 ال الة. 

مددى عددىل  دداهرا، فدد ن عفددة أ ددام، حسددب فقددال ا مددام أمحددد : احلددديث   حيرص

فيها أن  أ ام الدخول وأ ام امدرو  وأ دام ا قامدة بمكدة، ألودم اتفقدوا أن النبد  

  بعدددة وةسدددة ملدددا  خدددى مكدددة مل حجدددة الدددوا  ،  خدددى مل صدددب  رابعدددة، فمقدددام الرا

وصدىل ال دب  والظهدر، يكدون يدوم ال ويدة، فد ذا حسدبتها  دبعة،  مويوم  دتة ويدو

 رد واحد وعفين صالة، فقال ا مام أمحد  ذا احلديث.

فمدن صدىل واحدد وعفدين، أو  دور دقامدة  فقال أنا  أقول: بدام فعلده النبد  

واحد وعفين صالة فمقى، ثاز له أن ي خ  برخ ة القف، ألن أند  قدال: 

ومددا زا  عددىل ذلددا، فددال حيددق لدده أن يدد خ  مل ذلددا، قفدد مل ذلددا،  أن النبدد  

 هذا مسلا ا مام أمحد.

: االن عنددد ا مسددافر  أمددا بالنسددبة ملسددلا الشددافع  وا مددام مالددا فدد وم قددالوا

وعند ا مقيم، فكيف  فدرق بيدنهم وي يرصوثدد  ليدى ميد  مدن الشدار ، رثعندا د  

املسدا ى التد  تفدرق   وص الف ؛ فنجدد بدمن الفد  علدق عدىل الدثالمل مل مجيدع 

دددة  أ  ِدددام  }بددني املسدددافر واملقددديم، فجددداء مل القدددر ن أن اهلل قدددال:  دددْم ث الث  اِركرص دددوا مِل     {   ِتعرص

.  جدددددد أن  بددددد  اهلل ملدددددا توعدددددد قومددددده بالعدددددذاب، فدددددام تدددددمخر د  اليدددددوم [65]هدددددو :



 الشيخ: أبو بكر السعداوي                                                                                                   (37) عمدة الفقه

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

24 

: أ ددن مددا وعدددتنا بدده؟ فقددال  : أندده أمهلهددم ثددالمل، اهلل  ددبحا ه وتعددا الثالددث، قددالوا

ألنه ما كان مل الثالثة   يعتد  بمنده مدن أهدى املكدان، هلدذا رخ دوا مل الدثالمل، وي 

 ي خ  مل أكثر. 

قددددددال:  "صددددددحي  مسدددددلم"حدددددديث مل  الدددددذي يقدددددوي هددددددذا  جدددددد أن النبدددددد  

. وال دددديافة مل حددددق مددددن مل حددددق املسددددافر لدددده احلددددق أن ي دددديف «ال دددديافة ثددددالمل»

 ثالمل.

ددا   يسددمى م سددافر، فددبحكم الفدد   ددمى دقامددة فدددل عددىل أندده قددام عنددد ا أربع 

ثالثددة أ ددام مسددافر، وأربعددة أ ددام لددي  بمسددافر, والددذي يقددوي هددذا كلدده مددا ثدداء مل 

رخددد  للمهددداثر أن يقددديم مل مكدددة ثالثدددة أ دددام، ومدددا  أن النبددد    "ال دددحيحني"

 معنى هذا الكالم؟

ال ددحابة ملددا هدداثروا مددن مكددة د  املدينددة تركددوا مكددة هلل، فحددرم علدديهم أن  

درك هلل، هلدذا النبد   يرثعوا  ملدا فدت  مكدة ي  ويسكنوا مل مكة، ألن هدذا املكدان ترص

 يرثع يسكن فيها, ألوا حمرمة عليهم أن يسكنوا فيها، ألوم تركوها هلل.

دددددا، بدددددام أنددددده ا دددددتثن   والنبددددد   رخددددد  هلدددددم دذا  خلوهدددددا أن يبقدددددوا فيهدددددا ثالث 

مدددن كدددان مل هدددذا  وحرمدددم علددديهم ا قامدددة، ا دددتثن  مددددة معيندددة، فالددددليى عدددىل أن

املددددة،   يعتددد  مقددديم, والدددذي يقدددوي كدددذلا هدددذا األثدددر الدددذي أخرثددده مالدددا مل 

املونددم عددن عمددر, أن عمددر ي أثددىل أهددى الكتدداب مددن املدينددة أو مددن ث يددرة العددرب 

رخدد  هلددم بددمن يقيمددوا فيهددا ثددالمل دذا  خلددوا للتجددارة، ألوددم منهيددني أن يسددكنوا 
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خ  هلم  خو ل الثالمل، يعن : الدذي هدو مل الدثالمل   مل ث يرة العرب، ف ذا ررص

يعتددد  أنددده مقددديم، وحكمددده حكدددم املسدددافر، فلهدددذا علدددق الفددد  عدددىل أن الفدددرق بدددني 

 ا قامة والسفر ثالمل، فقال به ا مام مالا وا مام الشافع .

ا مام أبو حنيفدة مل قولده ةسدة عفد، ثداء  روايدة التد  هد  احلدديث أند  

دا، وهددو أقددى مدا ور ، فقددد ثدداء  روايددة  أقددام مل مكدة ةسددة بدمن النبدد   عفدد يوم 

 تسعة عف ورواية ةسة عف، ورواية  بعة عف، ورواية ثام ية عف.

فمخددددذ السددددا ة األحندددداف بروايددددة ةسددددة عفدددد، ألوددددا أقددددى مددددا ور ، وأكدددددوا 

بفتددور ابددن عمددر، ألن ابدددن عمددر صدد  عندده أنددده قددال: دذا ع مددم وأن لددم رحلدددا 

تقفدد، ود  فددال. ذهبددوا د  مددا ذهددب وأفتددى بدده  وأقمددم ةسددة عفدد، ثدداز لددا أن

 ابن عمر. 

وأن كدددان قدددول الشدددافعية واملالكيدددة هندددا أوثددده؛ ألن الفددد  فدددرق بدددني املقددديم 

رخدد  للمهدداثر أن يبقددى مل مكددة ثددالمل،  واملسددافر بثالثددة أ ددام، وكددون النبدد  

  ليى قوي عىل التفرقة بني املقيم وبني املسافر.

 هددذا القدددر اب، و كددون أكملنددا صددالة املسددافر ملو ددذا يكددون قددد ا تهددى البدد

 و المه عىل  يد ا حممد. كفاية وصلوا  ريب

 


